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ANVÄNDARENS VILLKOR & POLICY
För att kunna vara med i vår plattform så krävs att ni har:
1. F-skatt,
2. Momsregistrerad hos skatteverket
3. Skuldfri hos kronofogden
4. Gott om personal som ni kan utföra en städning om kunden behöver akut hjälp
inom 24 timmar. Om det inte finns möjlighet för ert företag så vänligen informera
kunden omgående så att kunden kan välja ett annat företag med hjälp av vår
plattform.
5. Tar hand om kunder på allra bästa sätt så att kunden stannar hos er i flera år.
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6. Genom att signera detta avtal så är ni bunden på de uppdrag som ni godkänner
när kunder bokar en order på ditt företag. Uppdraget ska genomföras på ett bra
och smidigt sätt så att kunden känner sig trygg och nöjd med sitt val och ert
företag. Om en kund lägger 4 städningar per månad och ni inte utför uppdraget
på ett sätt så att båda parter är nöjda med arbetet och kund väljer att inte
fortsätta med ert företag efter första städningen, blir ni ändå debiterad för hela
order. Det är väldigt viktigt att ni levererar en städning med hög kvalité från
början till slut att kunden väljer er i fortsättningen. Detta gäller även för företags
kunder.
7. Har du inte möjlighet att ta emot kunden på det bestämda datumet och tiden så
hör gärna av er till kunden och kom överens om en ny tid. Detta kommer inte
ändra på vår faktura till er.
8. När ni får en orderbokning så kontaktar ni snabbast möjligast till kund och
bestämmer av tid och datum för städningen. Om kunden väljer att avboka order
så blir ni inte fakturerade.
9. Vi tar inga ansvar på tvister mellan er och kunden.
10. Det är förbjudet att ange ett låg pris på vår plattform och kräva mer pengar från
kunden i samband med första städningen. Både kund och företag är bundna på
det första avtalade städ priset enligt profil. Om kunden är nöjd med er och vill
fortsätta med ditt företag så kan ni komma överens om kommande städnings
priser och även skriva ett avtal med kunden.
11. Ni blir fakturerad enligt prislistan ovan för varje order som har kommit till er.om
en order aldrig bli utfört så måste ni informera oss inom 48 timmar så att vi kan
kontakta kunden och kreditera fakturan mot er.
12. Alla order som kommer till ditt företag ska godkännas inom 24 timmar och
utföras på det bestämda datum och tid. Man kan inte välja bort visa order på
grund av personliga skäl t.ex för liten yta.
13. Vi fakturerar engång I månaden för alla uppdrag som du har fått med 30 dagar
betalning.
14. Om du vill att ditt företag skall vara med som ett REKOMENDERAT företag via
oss så kostar det 199kr/mån ex. moms. Ni själva kan aktivera/ avaktivera i första
dagen av varje månad. Avaktivera man det mitten av månaden så debiteras ni
för en hel månad ändå.
15. Att synas hos oss kostar ingenting och har ingen bindningstid. Vi marknadsför
ditt företag gratis. Ni kan vara med på vår plattform så länge som ni är nöjda
med våra tjänster och service.
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16. Det är förbjudet att skriva telefonnummer, mailadress, och övriga info i ”kort info
om företaget” så kan kunden komma i kontakt med er utan att lägga sin
beställning via oss. När en order läggs på ett företag så får både kund och
företag all info om varandra automatiskt för att komma i kontakt. ”kort info om
företag” ska endast innehålla historik om ditt företag, t.ex. varför kunden ska
välja er, vilka garanti ni kan ge till kunden o.s.v

PRIS
Privata kunder

Tjänster
Hemstädning

Flyttstädning
Storstädning
Visningstädning

pris
30% av ordervärde.
Engång summa oavsett om
kunden anlitar er för enbart
en provstädning eller väljer
er som sin städleverantör
på ett år.
10% av ordervärde.Engång
summa.
10% av ordervärde.Engång
summa.
10% av ordervärde.Engång
summa.

T.ex: Hemstädning(30%)
Oavsett om kunden väljer er på en provstädning eller vill lägga en order på 12 månader
så betalar ni enbart engång summa på 30% av ordervärde på första månad.
Exampel på Flyttstädning, storstädning, visningstädning
Flyttstädning av ett pris på 1500kr efter Rut-avdrag. Ordervärde 3000kr inklusive Moms.
Ni blir fakturerad en gång 10% av ordervärde på 240 kr exklusive Moms för det
uppdraget.

Företag kunder

Tjänster
Kontorsstädning,

Butikstädning

Flyttstädning kontor

Pris
10 kr/kvm som kunden
angett på sin beställning.
Engång fakturering.
10 kr/kvm som kunden
angett på sin beställning.
Engång fakturering
10% av ordervärde.Engång
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Storstädning kontor
Flyttstädning Butik
Storstädning Butik

summa.
10% av ordervärde.Engång
summa.
10% av ordervärde.Engång
summa.
10% av ordervärde.Engång
summa.

VERIFERING & GODKÄNNANDE AV AVTAL
I och med att ni har läst vår användarvilkor och priser så godkänner ni att ni vill vara med i vår
plattform på jakt efter nya kunder och blir fakturerad enligt ovan nämnda priser.

VI SER FRAM EMOT ETT SAMARBETE MED DITT FÖRETAG
Service Compare Sweden AB
Samuel Sohrabi
VD
08-30 30 00
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